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" باسمه تعالي "

اقتصاد مقاومتی  ،اقدام و عمل
جىاب آقاي مُىدس وصرتي
شُردار محترم قزييه
با سالم و احترام

ػطق ثِ اليحِ پيطٌْبدي ضوبسُ  10/1395/10173هَسخِ  95/3/27هػَثِ ضوبسُ  58دس جلسِ
ػلٌي هَسخِ  95/4/12ضَساي اسالهي ضْش هضٍيي هطتول ثش هبدُ ٍاحذُ ٍ دٍ تجػشُ اثالؽ هي گشدد .
هبدُ ٍاحذُ  :ثش اسبس هبدُ  71هبًَى تطكيالت ٍ ٍظبيق ضَساّبي اسالهي كطَس ٍ اًتخبة ضْشداساى
هػَة  1375ثِ ضْشداسي هضٍيي اجبصُ دادُ هي ضَد :
دسخػَظ حوبيت ٍ هسبػذت ثِ ثشخي اص كبسكٌبى ضْشداسي كِ اص ثيوبسي ّبي غؼت الؼالج ٍ هضهي
سًج هي ثشًذ ثشاسبس ضيَُ ًبهِ پيَست دس دٍ غلحِ هوَْس ثِ هْش ضَسا اهذام ًوبيذ .
تجػشُ  : 1هػَثِ هزكَس ثشاثش هبدُ  83هبًَى ضَساّب چٌبًچِ دس هذت صهبى هبًًَي هَسد اػتشاؼ هشاجغ
ريشثط هشاس ًگشكت الصم االجشا خَاّذ ثَد .
تجػشُ  : 2سػبيت غشكِ ٍ غالح ضْشداسي دس اجشاي هػَثِ هزكَس ثش ػْذُ ضخع ضْشداس هحتشم
هضٍيي خَاّذ ثَد%

فرج الٍ فصیحي رامىدي
ريیس شًراي اسالمي شُر قزييه

« شیًٌ وامٍ حمايتي مساعدت تٍ کارکىان تیمار صعة العالج شُرداري»
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ثيوبسي ّبي هضهي ٍ غؼت الؼالج هطتول ثش كْشستي اص ثيوبسي ّبي ٍاگيش داس ٍ ؿيشٍاگيش ،اص هْن تشيي
ػلل هشگ ٍ هيش ٍ ًبتَاًي دس كطَسّبي پيطشكتِ ٍ دسحبل تَسؼِ اص جولِ ايشاى

هي ثبضذ  .ػالٍُ ثش ايي

دس ثسيبسي اص ايي كطَسّب ايي ثيوبسي ّب سًٍذ غؼَدي داضتِ ٍ ّضيٌِ ّبي ثسيبس سٌگيٌي ثش جبهؼِ ٍ
ًظبم سالهت تحويل هي كٌذّ .وچٌيي ثسيبسي اص ايي ثيوبسي ّب هبثل دسهبى ًجَدُ ٍ هٌجش ثِ ًبتَاًي ضذُ
ٍ ًيبص ثِ دسهبى ّبي خبظ ٍ تَاى ثخطي داسد.
ثيوبسيّبي غؼتالؼالج ٍ هضهي دس ايي ضيَُ ًبهِ

ضبهل :اًَاع سشطبىّب  ،ثيوبسيّبي پيطشكتِ

سهبتيسوي ( لَپَس  -آستشيت سٍهبتَييذ )ً ،بسسبيي ٍ ثيوبس يّبي كليَي ،ثيوبسيْبي خبظ هـضي ٍ
ّوچٌيي هطكل ًبثبسٍسي ٍ ًبصايي هي ثبضذ.
دس ايي ضيَُ ًبهِ ضْشداسي هضٍيي كَضص هي ًوبيذ ثبس هبلي ًبضي اص ايي ثيوبسيْب سا اص دٍش كبسكٌبى ٍ
خبًَادُ ايطبى ثشداضتِ ٍ كطبس ًبضي اص ّضيٌِ ّبي گضاف ٍ سٌگيي داسٍ ٍ دسهبى سا كبّص دّذ.
َدف کلي :

 -ثستشسبصي ٍ ايجبد هحيطي ايوي ٍ آسام ٍ ثذٍى دؿذؿِ هبلي جْت تبهيي ّضيٌِ ّبي دسهبًي.

شرح يظايف :

 -كشاّن ًوَدى تسْيالت الصم جْت استلبدُ كبسكٌبى ٍ خبًَادُ ايطبى اص اهكبًبت پضضكي

ٍ

دسهبًي
 پشداخت  100دسغذ هبصاد ثيوِ تبهيي اجتوبػي ،خذهبت دسهبًي ٍ ثيوِ تكويلي كليِ ّضيٌِ ّبيداسٍ ،دسهبى ،ثيوبسستبًي ٍ...

تًضیحات:

كليِ هلبد ايي ضيَُ ًبهِ ضبهل كبسكٌبى ضبؿل دس ضْشداسي ٍ سبصهبًْبي تبثؼِ اػن اص كبسهٌذاىسسوي ٍ پيوبًي  ،كبسگشاى سسوي ٍ هشاسدادي ٍ كليِ كبسكٌبًي كِ ثطَس توبم ٍهت ٍ هستوشثب حذاهل
( 3سِ) سبل سبثوِ اص طشين ضشكت ّبي تبهيي ًيشٍ طشف هشاس داد ثب ضْشداسي ساثطِ كبسي داسًذ،
هي ثبضذ .
ثستگاى ىـاسهٌذ ضبهل ّوسش ٍ كشصًذاىي كِ تحت تكقـل ٍي هي ثبضذ هطوَل ايي هػَثِ
ـ
هي گشدد.
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 دس هَاسدي كِ كشصًذاى استلبدُ كٌٌذُ تسْيالت ثبضٌذ اسائِ كپي غلحِ اٍل ضٌبسٌبهِ كبسهٌذٍ كشصًذ الضاهي هي ثبضذ.
 -دس هَاسدي كِ ّوسش كبسهٌذ استلبدُ كٌٌذُ تسْيالت ثبش

ىد اسائِ كپي غلحِ اٍل ٍ دٍم

ضٌبسٌبهِ ّوسش الضاهي هي ثبضذ .
 ٍالذيي ( پذس ٍ هبدس) كبسهٌذاى ،دس غَست داضتي حذاهل  3سبل سبثوِ تكلل ٍ ثيوِ تكويليطشف هشاس داد ثب ضْشداسي ،هطوَل ايي هػَثِ خَاٌّذ ضذ.
 هسئَليت ثشسسـي ٍ تبييذ غحت هذاسى اسائـِ ضذُ ثش ػْذُ كويتِ اي هتطكل اص  :هؼبًٍتاداسي هبلي  ،سييس اهَس اداسي ٍ سكبُ  ،هذيش دسآهذ ٍ دًٍلش ًوبيٌذُ اص طـشف ضَساي اسالهي
ضْش هي ثبضذ.
 سديق ثَدجِ هسبػذت كَم اص هحل كذ ّضيٌِ اي  205517تبهيي خَاّذ ثَد .دس غَست كسشيثَدجِ سديق هزكَس ،دس اغالح ثَدجِ ٍ يب تلشيؾ ثَدجِ لحبظ خَاّذ گشديذ.
 چٌبًچِ ثيوبسي هضهي ٍ غؼت الؼالج ي دس ايي ضيَُ ًبهِ ركش ًگشديذُ ثبضذ ثب تطخيع ٍ تبييذكويتِ كَم الزكش هبثل اًجبم هي ثبضذ.
 سوق هسبػذت هبلي ثشاي ّش ًلشدس ّش دٍسُ دسهبى 000س000س 700سيبل( ّلتػذ هيليَى سيبل )تؼييي هي گشدد ٍ ّضيٌِ ّبي هبصاد ثش ايي هجلؾ طي اليحِ اي هجضا ثِ ضَسا اسالهي ضْش اسائِ
گـشدد.
 گضاسش اجشاي ايي هػَثِ ّش سِ هبُ يكجبس تَسط سييس اهَس اداسي ثِ ضَساي اسالهي ضْش اسائِگـشدد.
 -تبسيخ اجشاي ايي هػَثِ اص تبسيخ

 95/1/1هي ثبضذ .پشداخت ّضيٌِ ّبي سبل

تطخيع كويتِ هزكَس  ٍ ،هبهجل سبل
اهكبى پزيش خَاّذ ثَد.

 94ثيوبساى ثِ

 94ثِ تطخيع كويتِ ٍ تػَيت ضَساي اسالهي ضْش

